USNESENÍ č. 21 zastupitelstva obce Březnice
- z řádného zasedání dne 24.09.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
02-21-14 Změnu č.1 rozpočtu obce Březnice r. 2014
03-21-14 Záměr obce prodat nemovitý majetek dle zák. č. 128/2000 Sb. § 85 písm. a)
na základě přijaté žádosti Tomáše Dědka a Veroniky Peřesté, Březnice 164:
parcela č. 564/2 o výměře 39 m2 – vzniklá na základě geometrického plánu
č. 1632-048/2014 vypracovaného ing. Luďkem Solařem, Zlín; za cenu 30,Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené s uvedeným záměrem.
05-21-14 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330028880/002 – se
společností E.ON Distribuce, a.s.
06-21-14 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330028173/002 – se
společností E.ON Distribuce, a.s.
07-21-14

Nařízení obce Březnice č. 1/2014 – Zákaz podomního prodeje

08-21-14 Příspěvek obce Březnice Zlínskému kraji na dopravní obslužnost od
01.01.2015 ve výši 100,- Kč na jednoho obyvatele/rok
09-21-14

Podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR na opravu dvou
místních komunikací na pozemcích p.č. 405, 774, 796/1 a 923, které byly
poškozeny během živelní události dne 31.07.2014

10-21-14

Nájemní smlouvu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společnostmi Povodí Moravy, s.p., INV Plan, a.s. ,VS DOMY,a.s. a
AGENTURA ZVONEK, s.r.o.

11-21-14

Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9414003461/181504 se
společností RWE GasNet, s.r.o.

12-21-14

Dohodu vlastníků vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících se
společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s

13-21-14 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 180/2005 o nájmu a provozování vodovodu Zlín
– Maják – vodovod v k.ú. Březnice u Zlína a Dodatek č. 3 ke smlouvě .
275/2005 o nájmu a provozování vodovodu Březnice – vodovod I.etapa a
Březnice-vodovod první část II etapy Březnice – vodovod II etapa –
Moravská vodárenská, a.s.
14-21-14 Smlouvu o dílo na zajištění zimní údržby 2014/2015 s panem Miroslavem
Urbancem, Březnice 356
15-21-14 Dodatek č. 02 k projektu „Komplexní revitalizace centrální části obce
Březnice“ s Regionální radou soudržnosti Střední Morava

16-21-14 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku “Pořízení stroje na úklid
silničních komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Březnice“ –
výběr nejvhodnější nabídky dle přílohy
Zastupitelstvo obce Březnice pověřuje starostu obce Březnice Josefa
Hutěčku podpisem kupní smlouvy s vybraným uchazečem MOREAU
AGRI VYSOČINA, spol. s r.o., Nové Město na Moravě, v souladu
s nabídkou uchazeče.
17-21-14 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku “Vybudování varovného a
vyrozumívacího systému obce Březnice“ – výběr nejvhodnější nabídky dle
přílohy
Zastupitelstvo obce Březnice pověřuje starostu obce Březnice Josefa
Hutěčku podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SATTURN
HOLEŠOV, spol. s r.o., Holešov, v souladu s nabídkou uchazeče.
18-21-14 Smlouvu o dílo se společností Crisis Consulting, s.r.o. U h. Hradiště na
zpracování Digitálního povodňového plánu obce Březnice

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
04-21-14 Koupi nemovitého majetku do vlastnictví obce - domu č.p. 5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
19-21-14

Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesenou Petrem Machem,
předsedou kontrolního výboru

20-21-14

Zprávu o zasedání rady obce mezi XX. a XXI. zasedáním ZO přednesenou Josefem Hutěčkou,

21-21-14 Zhodnocení práce ZO Březnice ve volebním období 2010 – 2014 –
přednesené Josefem Hutěčkou, starostou

Počet přítomných

.............

Usnesení bylo schváleno

omluvených ...................

…………… hlasy zúčastněných
……………. bylo proti
……………. se zdrželo hlasování

Návrhová komise: Radek Šalena, Milan Polášek, Milan Heryán

………………………
místostarosta

………………………
starosta

